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TEMA - INNOVATION & DIGITALISERING

Har din virksomhed ambitioner om at styrke vækst og konkurrenceevne gennem
digitalisering? Regeringen har i samarbejde med Erhvervshusene lanceret en række tilbud
til små og mellemstore virksomheder. Du kan få tilskud til privat rådgivning, deltage i

https://rudersdal-koncern.uxmail.io/archive/1003261/share/


udviklingsforløb og få sparring og vejledning. Herunder kan du læse om de forskellige tilbud
inden for innovation og digitalisering. 
 
Du kan også læs mere på www.smvdigital.dk.  

Tilskud til virksomhedens digitale udvikling

SMV:Digital-programmet giver mulighed for at søge tilskud til din virksomheds digitale
udvikling. Tilskuddet skal gå til at købe hjælp til digitaliserings-, automatiserings- eller e-
handels projekter. Der er en særlig pulje, hvor projektet skal have en grøn effekt. Der er
ansøgningsrunder i marts og april 2020.
 
Du kan læse mere om SMV:Digital her

Skalering gennem digitalisering og
internationalisering

http://www.smvdigital.dk
https://ehhs.dk/ydelser-programmer-smvdigital�


Over 50 pct. af danske virksomheder stopper deres eksportaktiviteter inden for det første
år. Vil du styrke din virksomheds strategiske arbejde med internationalisering, digitalisering
og automatisering? Så kan du deltage i forskellige udviklingsforløb, der forbedrer din
virksomheds forudsætninger for at styrke forretningen og øge produktiviteten. 

Læs mere om de forskellige udviklingsforløb her
 

Digitalisering i handels- og
engrosvirksomheder

https://ehhs.dk/ydelser-programmer-digitalisering-intern


Accelererende digitalisering udfordrer handels- og engrosvirksomheders rolle som
mellemled, og der er pres fra både producenter, digitale markedspladser og kunder. Få
overblik og input til den nødvendige nytænkning på programforløbet Engros 2025 for små
og mellemstore virksomheder. 

Erhvervshus Hovedstaden har samlet et stærkt hold af eksperter, der kan hjælpe engros-
oghandelsvirksomheder godt på vej. Bliv klogere på strategi, forretningsmodeller,
værdikæder m.m. gennem workshops, sparring fra eksperter og networking.

Læs mere om programforløbet Engros 2025 her
 

Digital markedsføring - udnyt den digitale
værktøjskasse

Få indsigt i mulighederne for at øge din synlighed og tilstedeværelse på nettet. På dette
etdagsforløb kan små og mellemstore virksomheder få en online markedsføringsplan, hvor
du kan måle effekten af din online indsats. Du får indsigt i den digitale værktøjskasse fx
Google Ad Words, SEO og sociale medier. 

Læs mere og tilmeld dig her 

Styrk jeres innovationskompetencer og spot
nye forretningsmuligheder

https://ehhs.dk/ydelser-programmer-sdi-engros2025
https://ehhs.dk/ydelser-workshops-digital-mark-04-22


Der er stor forskel på daglig drift og innovation. For virksomheder med høj omsætning men
stagnerende vækst, kan innovation være vejen til fornyet vækst. Bliv bedre til at spotte
forretningsmuligheder og hurtigere til at udvikle innovative løsninger. 

Erhvervshus Hovedstaden hjælper din virksomhed videre med at få overblik over, hvordan
du bedst muligt styrker og fremtidssikrer din forretning.
 
Læs mere her

TEMA – IVÆRKSÆTTERI

https://ehhs.dk/ydelser-sparring-innovation-digitaliser


Ny iværksætterrådgivning fra 2020

Erhvervshus Hovedstaden videreudvikler sammen med Rudersdal Kommune
iværksætterrådgivningen. Fra 2020 er der forskellige tilbud alt efter, om du er helt ny
iværksætter, eller er godt i gang med opstart af virksomhed. 

Læs mere om iværksætterrådgivning her 
 

Er du helt ny iværksætter?

Er du helt ny iværksætter, eller overvejer du at blive det? Så giver
www.virksomhedsguiden.dk dig inspiration, værktøjer og overblik. 

Du kan også deltage på workshoppen Iværksætterintro og møde andre iværksættere. 

Tilmeld dig workshoppen Iværksætterintro den 1.april 2020 i Birkerød her 
 

Er du godt i gang med opstart af virksomhed?

https://www.rudersdal.dk/service/hjaelp-til-ivaerksaettere
https://ehhs.dk/ydelser-events-intro-rud-010420


For dig som er godt i gang og fx har de første kunder, arbejder med en skalérbar
forretningsmodel og nye finansieringsmuligheder, så er 1:1 sparring en oplagt mulighed. På
de individuelle vejledningsforløb, udvikler vi sammen din idé og dine forretningsaspekter.

Vi tilbyder også forskellige workshops og mere specialiserede udviklingsprogrammer i løbet
af 2020, som led i det nye nationale projekt IværksætterDanmark. Vil du høre mere om
mulighederne, så kontakt erhvervskonsulent Bjørn Engsig på ensi@rudersdal.dk eller tlf. 72
68 31 38.

KORT NYT

mailto:ensi@rudersdal.dk


Bliv inspireret og kom i gang med
miljømærker og miljøledelse

Hvordan dokumenterer din virksomhed sin indsats på miljøområdet? Kom til gratis
workshop og bliv klædt på til at arbejde med bæredygtighedsindsatser. Arrangementet
afholdes den 1. april 2020 hos Copenhagen Business Academy i Hillerød. 

Læs mere her
 

Ny rammelokalplan skal sætte scenen for
udviklingen i Nærum
Nærum erhvervsområde er udpeget som et særligt lokaliseringsområde i
Hovedstadsregionen. Det giver nye muligheder for at bygge nyt kontor- og videnerhverv i
området. Samtidig har kommunen en vision om, at erhvervsområdet skal være et sted, der
samler hverdagslivet for dem, som arbejder og bor i Nærum.
 
Læs mere om rammeplanen for Nærum her

Udbud af håndværksydelser
Rudersdal Kommune forbereder udbud af håndværkerydelser for perioden 2020-2023.
Offentliggørelse af prækvalifikationen sker i uge 10, og der vil være et orienteringsmøde om
de kommende rammeaftaler den 9. marts kl. 15.30-16.30 i Store Sal på Stationsvej 38,
3460 Birkerød.
 
Læs mere her

Kontaktinformation
Kontakt vores erhvervskonsulent Bjørn Engsig på e-mail ensi@rudersdal.dk eller tlf. 72 68
31 38, hvis du har brug for hjælp eller en indgang til kommunen, Erhvervshus Hovedstaden
eller andre erhvervspartnere.

Læs mere om erhverv på vores website.
 
Tilmelding til nyhedsbrev
Hvis der er andre i din virksomhed, som kan have udbytte af at modtage nyhedsbrevet, kan
det ske ved at klikke her.
 
Vi passer på dine data
Vi har kun registreret din e-mail. Denne oplysning bruger vi udelukkende, når vi skal sende
nyhedsbrevene ud. Læs mere på rudersdal.dk/minedata.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage erhvervsnyhedsbrevet, kan du altid afmelde dig via
linket nederst i de mails, du modtager. Hvis du afmelder dig, sletter vi dine data, og du vil
ikke længere modtage nyhedsmails.

https://www.rudersdal.dk/nyheder/BB2Tilbud5
https://www.rudersdal.dk/nyheder/ny-plan-skal-binde-naerum-bedre-sammen 
https://www.rudersdal.dk/udbud?search=rammeaftaler
mailto:ensi@rudersdal.dk
http://www.rudersdal.dk/erhvervsfremme-og-erhvervsservice
https://rudersdal-koncern.uxmail.io/forms/subscribe/list/65155/
http://rudersdal.dk/minedata
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Afmeld nyhedsbrev

https://www.linkedin.com/company/rudersdal-kommune/?trk=company_logo
https://twitter.com/Rudersdal
https://www.facebook.com/Rudersdal/
https://rudersdal-koncern.uxmail.io/not_available_in_tests/
https://rudersdal-koncern.uxmail.io/not_available_in_tests/
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